
 

Cursos: 1r i 2n Primària 

Fortalesa: COMUNICACIÓ 

Objectiu: Explico bé les coses als pares i al professor 

Pel·lícula: Minions 

Mes: Novembre 

 

 

P E L · L Í C U L A  R E C O M A N A D A  

SOBRE LA PEL·LÍCULA 

Títol de la pel·lícula: Minions 

Director: Pierre Coffin, Kyle Balda 

Any: 2015 

Durada: 91 minuts  

Producció: USA 

Gènere: Animació, humor, familiar 

Plataformes on es pot veure:       

 

SINOPSI 

Els mínions han existit des de fa milers d'anys amb l'únic objectiu de servir els dolents, però a causa de 
la seva incompetència no saben conservar els seus amos i per això ara estan sols i deprimits. En Kevin, 
l'Stuart i en Bob surten a buscar un nou líder i van a parar a la gran trobada de superdolents d'Orlando, 
on la malvada Scarlet els fa un encàrrec (Viquièdia). 

 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 

“Estava ansiós per compartir les seves idees amb la seva tribu” 

“Aneu amb compte amb la cua verda, ja que s’enfila i s’amaga a les cantonades on hi ha les ombres. 
Aneu en compte i sabreu que abans que es trenqui l'alba, en el fons de la foscor, alguna cosa es 
desperta”. 

 

PREGUNTES PEL COL·LOQUI 

1. Els mínions no diuen una sola paraula en el nostre idioma, com és que podem entendre 
el que diuen? 

2. En Kevin es va preparar un gran discurs per animar els seus companys, però quan arriba 
el moment, perd els papers on hi havia apuntat el que volia dir, però malgrat tot com 
reaccionen els mínions al seu discurs? 

3. Quan ha de fer el discurs davant la multitud que s’aplega al palau de Buckingham té 
vergonya, però la supera i parla en públic. Què fa la gent? Què hauria passat si s’hagués 
deixat vèncer per la timidesa? 

 

https://www.primevideo.com/detail/0SKRV1X21JOIO781YAVF8BP7GT/ref=atv_dl_rdr?tag=just0a7-21
https://ver.movistarplus.es/ficha/los-minions?id=1213350&nv=5
https://www.netflix.com/title/80033394
https://itunes.apple.com/es/movie/minions/id991367195?l=en
https://play.google.com/store/movies/details/Los_Minions?gl=ES&hl=en&id=h1N7NMNBDu8
https://rakuten.tv/es/movies/los-minions-05875bf6-d3d7-4ec5-9f7c-3824104973c4

